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Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah dengan 

menggunakan model Cooperative Script dalam meningkatkan kreativitas belajar 

siswa dalam pelajaran matematika materi pokok sifat-sifat bangun datar di kelas V 

SD Negeri 101774 Sampali. Penelitian ini termasuk jenis penelitian tindakan 

kelas. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri 101774 

Sampali yang berjumlah 36 orang siswa. Instrument yang digunakan adalah 

format lembar observasi kegiatan pelaksanaan pembelajaran dan soal tes. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif dan analisis data 

kuantitatif . 

Hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan siklus I dengan 

menggunakan model Cooperative Script dari hasil observasi pada pertemuan 

pertama siklus I sebanyak 75% siswa kreativitas belajarnya rendah, 25% siswa 

kreativitas belajarnya sedang, dan 0% siswa kreativitas belajarnya tinggi. Pada 

pertemuan kedua siklus I sebanyak 53% siswa kreativitas belajarnya rendah, 47% 

siswa kreativitas belajarnya sedang, dan 0% siswa kreativitas belajarnya tinggi. 

Namun hingga pertemuan kedua siklus I terjadi peningkatan kreativitas belajar 

siswa, dimana terdapat 47%  siswa yang kreativitas belajarnya tergolong sedang. 

Secara klasikal atau kelas peningkatan kreativitas siswa selama proses 

pembelajaran masih belum optimal karena masih kurang dari 75% dari indikator 

keberhasilan yang telah ditetapkan.  

Setelah dilakukan perbaikan tindakan pada siklus II dengan tetap 

menggunakan model pembelajaran Cooperative Script, dari hasil pertemuan 

pertama siklus II sebanyak 31% siswa kreativitas belajarnya rendah, 55% siswa 

kreativitas belajarnya sedang, dan 14% siswa kreativitas belajarnya tinggi. Hingga 

pertemuan kedua siklus II kreativitas siswa meningkat di mana dari hasil 

observasi terdapat 20% siswa kreativitas belajarnya rendah, 58% siswa kreativitas 

belajarnya sedang, dan 22% siswa kreativitas belajarnya tinggi. 

 Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, terdapat 80% siswa 

telah tergolong kreatif (22% tergolong tinggi dan 58% tergolong sedang). Secara 

klasikal atau kelas peningkatan kreativitas siswa selama proses pembelajaran 

sudah optimal karena telah lebih dari 75% dari indikator keberhasilan yang telah 

ditetapkan. Hasil observasi kegiatan peneliti yang dilakukan oleh Wali Kelas V 

pada siklus I pertemuan I menghasilkan rata-rata 70% (baik), pada siklus I 

pertemuan II meningkat menjadi 80% (baik), pada siklus II pertemuan I 

meningkat menjadi 85% (sangat baik), dan pada siklus II pertemuan II meningkat 

menjadi 90% (sangat baik). Dengan demikian, disimpulkan bahwa penggunaan 

model pembelajaran Cooperative Script dapat meningkatkan kreativitas siswa 

dalam pelajaran matematika materi sifat-sifat bangun datar di kelas V SD Negeri 

101774 Sampali. 


